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Jos Broeders, sinds ongeveer 2 jaar weer terug als voetballer op de grasmat bij DVVC. Dit maal
als lid van het onvolprezen Walking Football Team.

Terug betekent dat hij als speler al eerder bij DVVC te vinden was. Waar hij meer dan
goede herinneringen koestert aan het Veteranen Elftal waar hij van laat eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig tot zo ongeveer de eerste negentiger jaren deel van uit maakten.

Leuke gezellige herinneringen aan bijvoorbeeld de uitstapjes per bus naar Schoonhoven
waar men zich vermaakte met vele Oud Hollandse Spelletjes. Naar Helvoirt, Rozenoord waar ze
onder begeleiding van CIOS (aspirant)docenten geheel andere sporten beoefenden als voetbal.
Boogschieten en speerwerpen o.a. Of dichter bij huis in Tilburg, waar de mannen gingen
‘skelteren’. Ja de saamhorigheid was groot in die groep. Super zelfs. Eén voor allen, en allen
voor één. Het was een hecht team. Op het veld werkte men mét en voor elkaar en voor een
goed resultaat werd gestreden en gevochten. Één keer zelfs letterlijk. Unfair spel en erger,
schoppen en hakken, op een GroenWit-Tricot kon op woordelijk antwoord van een teamgenoot
rekenen, dat was meestal wel voldoende. Op die ene keer na.

Dat is een mooie anekdote maar liever heeft Jos het over die ontroerende momenten wanneer
het hele team samenspande om een lid extra in het zonnetje te zetten. Zoals ze dat deden bij
de gebroeders Van Loon, Cor en Christje.

Cor was altijd degene die, bij een training of avondwedstrijd, de verlichting aan deed.
Dat kwam omdat hij altijd als eerste klaar was met omkleden. Nou ja, omkleden. Cor trok thuis
al zijn voetbalspullen aan en daaroverheen zijn gewone kloffie. Shirt uit, broek uit en klaar en de
rest was dan natuurlijk nog maar halverwege.

Nu hadden ze een avondwedstrijd precies op de dag dat Cor Abraham ging zien. Het
team had daarom bedacht hem extra in de schijnwerpers te zetten en ervoor gezorgd dat de
sleutel niet op de gebruikelijk plek was. Leo Heijnen, destijds kantinebaas, had de sleutel
‘verstopt’. Uiteraard wist niemand van het team waar de sleutel was.

Het team had voor deze gelegenheid nml een extra ‘man’ geregeld die geduldig op de
middenstip stond te wachten. Wanneer Cor nu, zoals altijd, als eerste op een verlicht veld
kwam, was de hele verrassing weg. Toen uiteindelijk iedereen zo ver was om het veld op te
gaan was daar dan toch de sleutel en het licht. Met tranen in de ogen ontwaarde Cor, op de
middenstip, een grote opblaasbare Abraham. Een geintje van zijn maten. Dat was wel heel
mooi, om zo op zo’n speciale leeftijd net dat beetje extra aandacht te krijgen.

Toen Cor’s broer Christ 75jaar werd is er een feestavond in de kantine georganiseerd.
Jos en Geert (Schatorjé), beide werkzaam in een supermarkt, zorgde voor het nodige vlees,
warm buffet en andere versnaperingen. Uitgenodigd werden het Veteranen Elftal en vele oud
voetballers (met vrouwen) van dit team, die net als Christje, niet meer voetbalde o.a. vanwege
hun hoge leeftijd.

Een van die oud spelers was Jan van Gool. Christ had daar al een speciale band mee
toen Jan nog trainer was bij DVVC. Christ zorgde dan altijd dat de spullen voor Jan klaar lagen.



Inmiddels was Jan trainer bij Willem II en Christ had geen idee dat Jan gevraagd was te komen
en dat het gelukt was dat hij erbij kon zijn.

Nu Christ niet meer voetbalde zorgde hij op een andere manier voor de club. Zo ging hij
het contributiegeld ophalen op de fiets. Hij zei dan overal: “Gepast betalen, want ik kan niet
terug geven”.

Christ ging ook mee om oud papier op te halen. Voordat hij daar aan begon liep hij altijd
rondjes ‘hard’ om trainingsveld 2 en 3. (voor de broodnodige conditie)

Het cadeau dat hij voor zijn 75ste verjaardag krijgt past mooi bij deze bezigheden. En Jan
van Gool bracht het hem op een uiterst originele manier.

Gestoken in een nieuw trainingspak en zittend op een splinternieuwe fiets, fietste Jan zo
de kantine in. Het nietsvermoedende feestvarken tegemoet. In geen jaren hadden de mannen
iemand zo emotioneel gezien. Wellicht niet eens vanwege de cadeaux (de fiets, saillant detail,
werd thuis door Christje toegedekt onder een deken. Ze was te mooi om te gebruiken, dus dat
geld ophalen bleef hij doen op dat oude barrel van hem) maar zeker wel van het weerzien met
Jan en dat de anderen zo een prachtavond hadden georganiseerd, waar toch al gauw 90
mensen op af waren gekomen.

Christ voelde zich dan ook nog eens helemaal de Koning te Rijk toen hij door Jan werd
uitgenodigd naar een training van Willem II te komen en aansluitend met de spelers een lunch
te hebben. Samen met broer Cor natuurlijk, want ze deden alles samen. Zo kwamen beide voor
het eerst in hun leven in een voetbalstadion, opgehaald en thuisgebracht door een speciaal
Willem II-busje.

Toen Jan trainer werd bij Willem II kon Christje Jan niet meer assisteren. Er was echter
nog wel steeds die jaarlijkse bezoeker die cadeautjes uit kwam delen aan de spelertjes van
DVVC. Sint Nicolaas (Ad van Wezenbeek) kon ook best wat extra hulp gebruiken en dus paste
Christje tijdens het bezoek van de Goed Heilig Man bij DVVC, op de meegebrachte zak vol
speelgoed. Christje gaf de cadeautjes één voor één aan Sint Nicolaas die ze daarna aan de
kinderen kon uitdelen. Zo kwam het juiste cadeautje bij het juiste kind terecht.

Cor en Christje, ze ademde DVVC.

Het VeteranenTeam was een top team. Gezellig, Saamhorig, Voor elkaar. Een bijzonder mooie
tijd.

Jos kijkt er zeer tevreden op terug. Warme Herinneringen Die Gekoesterd Worden.
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